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خالل امللتقى اجلغرافي األول »الطاقة البديلة.. الواقع والتحديات« ديبلوماسيون: مجلس األمن يحتاج وقتًا لدراسة 

خيارات التعامل مع قضية املفقودين الكويتيني

الكويت تستضيف االجتماع الـ 48 لـ»التنفيذي« 
للمنظمة العربية ألجهزة الرقابة املالية 2013

رابطة األدباء تصدر العدد اجلديد 
من مجلة »البيان« متضمنًا أنشطة ثقافية متنوعة

األمم املتحدة ـ كونا: قال أعضاء في مجلس األمن 
الدولي امس انهم يحتاجون مزيدا من الوقت لدراسة 
اخليارات املتاحة أمام سكرتير عام األمم املتحدة بان 
كي مون للتعامل مع قضايا املفقــــودين الكويتيني 
وغيرهم واملمتلكات الكويتية املفقودة، مشددين على 
أنه أيا كان االختيار فسيكون العراق ملزما بالوفاء 

بالتزاماته جتاه الكويت.
وفي تقريره األخير الى املجلس سرد بان الذي زار 
الكويت والعراق في وقت ســــابق من الشهر اجلاري 
4 خيــــارات لالختيار من بينهــــا وذلك بعد أن يترك 
منسقه الرفيع املعني بشؤون األسرى واعادة املمتلكات 
الكويتية من العراق غينادي تاراســــوف منصبه في 
وقت الحق من الشــــهر اجلــــاري لتولي منصب آخر 

لألمم املتحدة في جنيڤ.
ومــــن بني اخليارات الـ 4 التــــي عرضها بان على 
مجلس األمن لالختيار مــــن بينها »الطلب من بعثة 
األمم املتحدة ملســــاعدة العراق »يونامي« امتام دور 
تاراسوف أو تعيني منسق مؤقت ملدة 6 أشهر أو ايجاد 
منسق آخر ليحل محل تاراسوف أو اختيار شخص 

اخر من مقر األمم املتحدة لتولي هذه املهمة«.
ويفضل بــــان أن تتولى بعثــــة »يونامي« مهمة 
تاراسوف قائال ان الكويت والعراق يجدان األمر »مقبوال 
جدا« ولكن في ظل ظروف معينة للكويت وعلى األخص 

الوفاء بالتزامات العراق املتعلقة باحلدود«.
وقال ديبلوماسيون لـ »كونا« ان املجلس منقسم 
حول تلك اخليارات بيد ان ثمة اتفاقا فيما بني أعضائه 
على أنه »مهما كان االختيار فإن على العراق مواصلة 

الوفاء بالتزاماته جتاه الكويت«.
ورغم أن الواليات املتحدة وبريطانيا وفرنســــا 
وأملانيا تفضل أن يتولى شخص تختاره أمانة األمم 
املتحدة مهمة تاراسوف لألشــــهر الستة املقبلة فإن 

روسيا تفضل أن يتم تعيني منسق مؤقت.
وأضافوا ان اســــتبدال تاراســــوف مبنسق آخر 
لفترة طويلة لن يحدث اال اذا أخفق العراق في الوفاء 
بالتزاماته جتاه الكويت السيما فيما يتعلق مبسألة 

احلدود بني البلدين.
وكان تاراســــوف قد اطلع مجلس -خلف أبواب 

مغلقة ـ للمرة األخيرة على تقرير بان وخياراته.
وقال تاراســــوف لـ »كونا« عقب اجللســــة ان رد 
فعل املجلس على خيارات بان أن اعضاءه »يحتاجون 
ملزيد من املشاورات ألن السكرتير العام اقترح فترة 
جديــــدة أقصر لبناء الثقة ملنح العراق فرصة أخرى 
للوفاء بالتزاماته« ومن ثم ستجري مناقشة اخليارات 

»وسيقررون في مرحلة الحقة«.
وأضـاف: »واليتي ستنتهي في الـ 31 من ديسمبر 
اجلاري وقد أبلغــــت املجلس بكل وضوح بأنه مهما 

طرأ على املهمة من حتول، فالبد من مواصلة البحث 
عن األشخاص املفقودين وكذلك املمتلكات الكويتية 

املفقودة ومن بينها األرشيف الوطني«.
وشدد على أن ذلك وارد في قرار مجلـــس األمــن 
رقم 1284 ،لذا فالبد من مواصلة هذا اجلهد بأي شكـــل 

من األشكال يجده اجلانبان مقبوال.
وقال: »سأرحل ولكن األسر الكويتية التي فقدت 
أحباءها التزال هناك والتزال تعاني والتزال تنتظر 
النتائج« واصفا مهمته منذ تعيينه في ابريل من عام 
2008 ليحــــل محل الراحل يولي فورنتســــوف بأنها 

»صعبة«.
وأشــــار الــــى أن مهمة العثور علــــى رفات مئات 
االشــــخاص الذين قتلوا منذ أكثر مــــن 20 عاما في 
الصحراء كانت »من أصعب األعمال« التي حتتاج الى 
آلية والتي ســــاعد هو في اقامته،ا الفتا الى أنه تلقى 
تأكيــــدات من الكويت والعــــراق وأطراف اخرى بأن 
هذه احلفريات ستستمر حتى بعد أن يترك منصبه 
مقرا في الوقت نفسه بعدم احراز تقدم كبير في تلك 

القضية وذلك بسبب غياب املعلومات.
وأضاف أن »أكبر مشكلة تواجهنا اآلن هي احلصول 
على معلومات أفضل فمن دون معلومات أكثر دقة فإن 
احلفر من دون معلومات دقيقة سيســــتغرق الكثير 

من الوقت واجلهد ولن يقدم أي نتائج«.
وبنينّ أن تبــــادل الزيارات رفيعة املســــتوى بني 
اجلانبــــني الكويتي والعراقي والقرارات الناجمة عن 
اجتماعات اللجنة الوزارية املشــــتركة كانت »أمثلة 
جيدة جــــدا على أن كال البلدين يســــيران اآلن على 

الطريق الصحيح«.
من جانبه قال السفير الروســــي لــــدى األمــــم 
املتحدة فيتالي تشوركني لـ »كونا« عقب االجتمـــــاع 
اخلاص للمجلس: »نعتقد أن اقتراح السكرتير العام 
بتعيني منسق رفيع املستوى مؤقت سيكون أفضل 
احللول من الناحية القانونية كما سيوفر أيضا تشجيعا 
سياسيا ألن من شأنه أن يشير الى حقيقة أن العراق 
قد حقق بعض التقدم وأن العالقة الشاملة بني البلدين 

قد حتسنت«.
وأوضح السفير الروسي أن اختيار بالده لتعيني 
منسق مؤقت ملدة ستة أشهر ينبع من رغبتها فيما »اذا 
ارتضت الكويت بذلك وجرى تنفيذ كل شيء على ما 
يرام وبعد انتهاء تلك الفترة االنتقالية يخرج العراق 

من الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة«.
واعترف تشــــوركني بأنه اذا وافق مجلس األمن 
على اختيار منسق مؤقت »فإن لدينا مرشحا روسيا« 
معتبرا أن الديبلوماســــيني الروسيني اللذين توليا 
مهمتني انســــانيتني ألكثر من عقد من الزمان »أحرزا 

جناحا«.

مراكــــشـ  كونا: أعلن رئيــــس املجلس التنفيذي 
للمنظمة العربيــــة لألجهزة العليــــا للرقابة املالية 
واحملاسبة أســــامة بن جعفر عن استضافة الكويت 
العام املقبل االجتماع الـ 48 للمجلس التنفيذي واجتماع 
اجلمعية العمومية للمنظمة الذي يعقد مرة كل ثالث 
سنوات. وقال جعفر في تصريح عقب اختتام أعمال 
االجتماع الـ 47 للمجلس التنفيذي للمنظمة ان اجتماع 
الكويت سيتميز بتقدمي االســــتراتيجية اخلماسية 
الثانية للمنظمة 2017/2013 التي ستكون أكثر واقعية 

وذات صلة باحتياجات هذه الهيئة العربية من جهة 
واحتياجات أعضائها من جهة أخرى.

وشاركت الكويت في أعمال االجتماع الـ 47 الذي عقد 
على مدى يومني بوفد يرأسه رئيس ديوان احملاسبة 
عبدالعزيز العدســــاني ويضم مدير إدارة املنظمات 
الدولية في الديوان فيصل االنصاري ومدير املكتب 
الفني للشؤون اإلدارية واملالية د.محمد أشكناني ومدير 
إدارة التدريب سعود الزمنان ورئيس وحدة املتابعة 

مبكتب رئيس الديوان فيصل الهنيدي.

أصدرت رابطة األدباء الكويتية العدد اجلديد 
من مجلة البيان عن شـــهر ديســـمبر متضمنا 
العديد من املقاالت واملوضوعات األدبية والثقافية 

املتنوعة.
وتناول رئيس حترير املجلة سليمان احلزامي 
في مقالته االفتتاحية موضوع »بني عام مضى 
وعام جديد« بينما ضم ملف البيان سيرة الكاتب 
فاضل خلف وهو اول من اصدر مجموعة قصصية 

في الكويت.
وقدم د.ســـليمان الشطي قراءة حول مفتاح 
قـــراءة لرواية ســـليمان اخلليفي في حني قدم 
شـــوقــــي بدر قراءة حول ســـيميائية الواقع 
املتخيل في رواية »خيال ساخن« وقدم الكاتب 
مصطفى عبادة قراءة حول »وشم وحيد« لسعد 

القرش.
وفي باب الدراسات قدم د.محمد القنائي دراسة 
حول القراءات القرآنية في اللغة واالدب معناها 
وأنواعها فيما قدم د.أحمد محبك دراســـة حول 
النقد االدبي عند العرب في القرن العشرين اما 

في باب املقـــاالت فقدم الكاتب ناصر املال مقالة 
بعنوان »االجتاهات واحلركات في الشعر العربي 

احلديث«.
وقدم الكاتب صباح االنباري مسرحية »الفصل 
االخير« لعبدالفتاح قلعـــه جي وكتب في باب 
املعاجم خالد سالم حول كلمات اجنبية في اللهجة 
الكويتيـــة بينما تطرق باب القصة الى عدد من 
القصص الشائقة ومنها »طعم ال يتغير« لسليمان 
احلزامي و»صدى الصمت« البتسام تريسي و»قطر 
الندى« لفاضل احلســـن و»بني طيات الرياح« 
فيصل العنزي و»موت القائد العام« تأليف مارلن 

هوسهوفر وترجمة عاطف محمد.
وفي باب الشـــعر كتب عذاب الركابي شعرا 
بعنوان »فتى من ساللة الريح« فيما كتب محمود 
سليمان »تراب ايامنا كاملطر« وفي باب احملطات 
الثقافية قدمت الكاتبة مرمي فضل »ليلى العثمان.. 
اكتشاف املواهب مسؤولية اجلميع« فيما قدمت 
االديبة جميلة السيد علي »رابطة االدباء جتيب 

عن السؤال الصعب«.

الصديقي: النباتات الفطرية ألول مرة 
مبشروعات التجميل والتخضير 

مميزة وعناصـــر برية مختلفة 
عن غيرها مـــن البيئات البرية 
باملناطق األخرى، ومن جانب آخر 
تتماشى تلك النباتات الفطرية مع 
عناصر ومكونات البيئة البرية 
احمللية بصورة طبيعية وبأقل 
مجهود أو تدخل بشـــري، ومن 
جانـــب آخر هي احيـــاء لزراعة 
تلك النباتات الفطرية وحمايتها 
من االنقراض واإلخالل بالتوازن 

الطبيعي للبيئة.
وأشار الصديقي إلى ان لهيئة 
الزراعة خطوات واسعة في هذا 
املجال، فالهيكل التنظيمي للهيئة 
يتضمن وحدات إدارية مستقلة 
للنباتات الفطرية تعمل على تنمية 
األبحاث والتجارب وزراعة وحماية 
النباتات الفطرية، كما تعمل الهيئة 
من خالل مشـــروع إعادة تأهيل 
البيئـــة املمول من قبل صندوق 
األمم املتحدة للتعويضات على 
إقرار تأصيل استخدام النباتات 
الفطرية في عمليات إعادة تأهيل 
البيئة واعتماد تكوين بنك للبذور 
الفطرية وتأهيل بعض املشاتل 
لدى شـــركات القطـــاع اخلاص 
البذور  الكويتي إلنتاج وتربية 
والشتالت للنباتات الفطرية وفق 
املواصفات والضوابط التي تضعها 
الهيئة لضمـــان توفير مصادر 
متجددة لبذور تلك النباتات سواء 
الستخدامها مبشروع إعادة تأهيل 
البيئة أو حتى باالجتاه اجلديد 
لدى الهيئة بتضمينها ملشروعات 

التخضير والتجميل. 

محمد راتب  ٭

الفطرية  النباتـــات  نظم تنمية 
مبختلف مناطق نشأتها الطبيعية 
فبال شك هذه النباتات الفطرية هي 
وليدة للبيئة الطبيعية للمنطقة 
وهي تعتبر احد معاملها البيئية 
املميزة كما أنها األكثر تالؤما مع 
ظروف وبيئات منشئها، وبالتالي 
فهي أكثر النباتات قدرة على حتمل 
الظـــروف البيئية ذات الطبيعة 
اخلاصة للمنطقـــة من درجات 
حرارة مرتفعة لندرة موارد املياه 
التربة  وشهور جفاف وطبيعة 
اخلاصة وغيـــر ذلك من عوامل 
بيئية غير مواتية، تستطيع تلك 
النباتات ان تتغلب عليها بصورة 
طبيعية دون جهود بشرية كبيرة 
او احتياجـــات تقنيـــة مرتفعة 
التكلفة. وأضـــاف الصديقي ان 
احلفاظ على السمات الطبيعية 
للبيئة النباتية مبكوناتها الطبيعة 
وتوازنها االيكولوجي هو احد أهم 
األهداف التي تسعى إلى حتقيقها 
مختلف املنظمات الدولية املعنية 
بحماية البيئة وغطائها النباتي 
على كوكب األرض جلعله مكانا 
أكثر صحة وأمنا حلياة مختلف 

الكائنات احلية.
وقال الصديقي انه كلما كانت 
البرية  البيئة  عمليات حمايـــة 
بغطائها النباتي بل ومبشاريعها 
الطبيعة  إلـــى  اقرب  للتخضير 
واستغالل املوارد احمللية والفطرية 
التي متيز البيئة احمللية كانت تلك 
العمليات اجنح من جميع اجلوانب 
تقريبا، فمن جانب هي تأصيل 
للروح الكويتية القدمية وما تتميز 
به البيئة األصلية من شخصية 

صـــرح نائب مدير عام هيئة 
الزراعة م.فيصل الصديقي بأن 
الهيئة أدخلت وألول مرة زراعة 
النباتات الفطرية ضمن مشروعات 
التجميل وكانت بداية العمل مع 
التي مت زراعة  الشـــامية  بوابة 
الســـور حولها بعـــدد كبير من 
شتالت وبذور النباتات الفطرية 
كويتية املنشأ مثل نباتات: األرطى 
والرمث والعرفج والبانه ورغل 

واملسيكة وغيرها.
وأشـــار الصديقـــي إلـــى ان 
االجتاهات العاملية احلديثة تسعى 
بجهود حثيثة نحو حماية التنوع 
الفطري الطبيعي للبيئات النباتية 
احمللية من خالل تشجيع وإحياء 

م.فيصل الصديقي

د.عادل احلداد يتسلم درعا تكرميية 

تقييم التقارير السنوية ملكافآت 
األعمال املمتازة لـ 10 آالف 

موظف بـ »األشغال«
أعلن مصدر مسؤول بوزارة االشغال أن الوزارة قامت 
بحصر التقارير السنوية ملوظفي وزارة االشغال والبالغ 
عددهم نحو 10 آالف موظف في جميع قطاعات الوزارة 
وذلك متهيدا لصرف مكافآت االعمال املمتازة للمستحقني 
منهم حسب لوائح ديوان اخلدمة املدنية. واضاف ان آخر 
موعد لعملية حصر وتقييم التقارير السنوية ملوظفي 
الوزارة والتي تشمل الوكالء املساعدين واملديرين واملراقبني 
واملوظفني هو نهاية ديسمبر اجلاري. واشار املصدر الى 
ان الوزارة خاطبت وزارة املالية وديوان اخلدمة املدنية 
لرصد امليزانية املتخصصة ملكافــــآت االعمال املمتازة. 
وقال ان عملية التقييم ستشمل املوظفني الوافدين الذين 

يعملون بنظام املكافأة والبنود االخرى.
واكد انه مــــن املتوقع ان يتم صرف مكافآت االعمال 
املمتازة للمستحقني من موظفي الوزارة خالل ابريل املقبل 

وذلك بعد اعتمادها من قبل وزير االشغال العامة.
وكشف أنه سيتم استبعاد اي موظف ال تنطبق عليه 

شروط ولوائح ديوان اخلدمة املدنية.
فرج ناصر  ٭

»املركزي لتكنولوجيا املعلومات«
يطلق خدمة تسجيل 

الشركات إلكترونيًا

املياه اجلوفية لـ »األبحاث« 
في ثانوية هدية للبنات

صرح نائب املدير العام لقطاع تقنية املعلومات 
م.قصي الشــــطي بأن اجلهاز املركزي لتكنولوجيا 
املعلومات أطلق اخلدمة االلكترونية لتسجيل الشركات 
العاملة في مجال تكنولوجيا املعلومات حرصا منه على 
تسهيل هذه اخلدمة على املستفيدين منها خاصة في 
توفير الوثائق والبيانات 
املطلوبة وتقليل الفترة 
الزمنية التي تستغرقها 
اصدار شهادات التسجيل. 
ويسعى اجلهاز املركزي 
لتكنولوجيا املعلومات 
مــــن تقــــدمي اخلدمــــة 
االلكترونية لتســــجيل 
الشركات إلى خلق بيئة 
ايجابية للشركات العاملة 
في مجــــال تكنولوجيا 
املعلومــــات ملمارســــة 
أعمالها ونشاطاتها على 
مستوى الدولة السيما تلك املتعلقة بالقطاع احلكومي، 
كما يســــعى إلى رفع كفاءة العمل داخليا وتخفيف 
العبء االداري من خالل التعامل االلكتروني. وذكر 
م.الشــــطي أن هذه اخلدمة هي ثمــــرة تعاون بناء 
وتطوير داخلي بني قطاع تقنية واملعلومات وقطاع 
املشروعات الوطنية حيث اعتمد اجلهاز على جهوده 
الذاتية في تطوير هــــذه اخلدمة التي تعتبر احدى 
خدمات مشروع احلكومة االلكترونية الذي يحرص 
اجلهاز على تعزيز مفاهيمه وتطبيقاته وانتشــــار 
خدماته، وســــتقوم الشركات باستيفاء وادخال كل 
متطلبات التســــجيل بصورة الكترونية وسيكون 
التعامل االلكتروني معها بشــــكل كامل مبا في ذلك 
أعمال املتابعة واالستفسارات. وأشار م.الشطي الى أن 
اطالق هذه اخلدمة أتى بتوجيهات من وزير املواصالت 
م.سالم األذينة ومدير عام اجلهاز عبداللطيف السريع 
اللذين شــــكرهما على ما قدماه من دعم، كما شــــكر 
م.الشطي جميع العاملني في اجلهاز الذين شاركوا 
في تطوير هذه اخلدمة واطالقها، متمنيا لهم التوفيق 

والنجاح.
أسامة دياب  ٭

نظمت دائرة علوم املياه التابعة إلدارة موارد 
املياه في معهد الكويت لألبحاث العلمية بإشراف 
الباحث في إدارة موارد املياه د.عادل احلداد ندوة في 
ثانوية هدية للبنات حول »املياه اجلوفية ومصادر 
تلوثها وطرق معاجلتها«، وحضر هذه الندوة عدد 

من طالبات ومعلمات وإداريي املدرسة.
وقد مت التعريـــف باملياه اجلوفية، ودور مياه 
األمطار في تكوينها، ومن ثم عرض تعريف تلوث 
املياه اجلوفية بأنواعها املختلفة، ومصادر تلوثها 
الناجتة عن األنشطة البشرية املختلفة، كاألنشطة 
املدنية والصناعيـــة والزراعية، وعرضت نتائج 
بعض مشـــاريع تلوث املياه اجلوفية التي قامت 
دائرة علوم املياه بتنفيذها ســـابقا، مثل مشروع 
تلوث امليـــاه اجلوفية بغاز كبريتيد الهيدروجني 
في مدينة الكويت، ودور البكتريا املختزلة أليون 
الكبريتات في تكوينه، كما مت عرض عينات مياه 
جوفية ملوثة بالزيوت جمعت من منطقة مصافي 
النفط، وعرض عينات ألسمدة كيميائية ودورها 
في تلوث امليـــاه اجلوفية في املناطـــق الزراعية 

كالعبدلي والوفرة.
وأوضـــح د.احلداد أن اختيار طريقة أو تقنية 
معاجلة املياه اجلوفيـــة تعتمد على عدة معايير 
منها تركيز امللوثات املراد التخلص منها في املياه 
اجلوفية، وتكلفة تقنيات املعاجلة، وقد مت عرض 
نتائج بعض مشـــاريع حتلية املياه اجلوفية في 

منطقة كيفان.
وفي ختام الندوة مت توزيع املياه املعبأة )كاظمة( 
التي يقوم املعهد بإنتاجها على طالبات ومعلمات 
وإداريي املدرســـة، وفي نهايـــة الندوة مت تكرمي 

احملاضر من قبل إدارة املدرسة.

م.قصي الشطي

بودي: مكانة مرموقة لعلم اجلغرافيا 
خلدمة التنمية احلضرية والبيئية واالقتصادية

أكد رئيس اجلمعية اجلغرافية الكويتية حمد بودي 
أن علم اجلغرافيا اصبح له مكانة مرموقة بني العلوم 
املعاصــــرة وخاصة علــــوم األرض التطبيقية وذلك 
العتماد الدارســــات اجلغرافية على التحليل املكاني 
والتقنيــــات احلديثة مثل نظم املعلومات اجلغرافية 
GIS واالستشعار عن بعد، حيث أصبحت تقدم حلوال 
مناسبة لقضايا جغرافية خلدمة التنمية احلضرية 

والبيئية واالقتصادية.
حديث بــــودي جاء خالل امللتقى اجلغرافي األول 
والذي عقد صباح امس بعنوان »الطاقة البديلة.. الواقع 
والتحديات« مبشاركة عدد من الباحثني واملختصني من 
داخل الكويت وخارجها قائال: من أهم املجاالت البحثية 
في هذا الســــياق هو متيز دور األبعاد اجلغرافية في 
الدراسات املتعلقة بالتنمية املستدامة والطاقة البديلة 
للرقي باملجتمعات اجلغرافية املعاصرة وتقدمي أبعاد 
حتليلية غيــــر تقليدية معتمدا في ذلك علي معايير 

التحليل املكاني. 
واشار الى انه مت اختيار هذا العنوان للملتقى حتى 
يواكب ما هو حاصــــل في العالم من اهتمام بقضايا 
الطاقة البديلة املختلفة في ظل األزمة العاملية للطاقة 
وآثارها املتنوعة على دول العالم النامي والعالم املتقدم، 
لذا ينبغي أال تتأخر دول مجلس التعاون اخلليجي 
عــــن الركب بأن جتعل هذه القضية من القضايا ذات 

األولوية في استراتيجيتها وبرامجها التنموية.
 واوضح أن الكويت حلــــت في املرتبة 95 عامليا 
وفــــي املرتبة الـ 12 عربيا ضمن مؤشــــر أداء هيكلة 
الطاقة لعام 2013 الصادر عــــن املنتدى االقتصادي 
العاملي ويتضح من ذلك وتعليقا على املؤشــــر، انه 
في ظل تغير مشهد الطاقة العاملي يجب على العلماء 
والباحثني تقدمي حلول وأبحاث ودراســــات لصناع 
القرار في الدول اخلليجية إلدارة التحول إلى أنظمة 
طاقة جديدة ميكنها أن حتقق هذه األهداف بشــــكل 
أفضــــل، وملراقبة أداء نظمهم في الطاقة، وكأســــاس 

لتقييم املصادر التي ينبغي حتسينها.
واضاف بودي ان صاحب الســــمو األمير  املفدى 
حفظه اهلل ورعاه صرح في مؤمتر الدوحة عن التغير 
املناخي بأن الكويت في عام 2030 ستعتمد على %15 
مــــن الطاقة البديلة وهذا يؤكد حرص احلكومة على 
تنوع مصادر الطاقة واألهمية الكبرى للطاقة البديلة 
في املستقبل، وهذا ما سعت إليه اجلمعية اجلغرافية 

إلبرازه من خالل إقامتها لهذا امللتقى.
وبني ان اجلمعية اجلغرافية الكويتية التي تأسست 
منذ أربعني عام وســــتحتفل قريبا باليوبيل الذهبي، 
أصبحت اآلن حتتل مكانة مرموقة على املستوى احمللي 
واخلليجي والعربي والعاملي مبسلك علمي وبحثي 
وخدمي متميز وشقت طريقها وسط جمعيات النفع 

العام في الكويت.
من جانبه، قال رئيس اللجنة العلمية د. سلمان 
الفيلكاوي: يطيب لي أن أرحب بكم أجمل ترحيب في 
حضوركم ومشــــاركتكم في امللتقى اجلغرافي األول 
الذي تقيمه اجلمعية اجلغرافية الكويتية حتت عنوان 
»مصادر الطاقة البديلة.. الواقع والتحديات« إميانا 
من اجلمعية اجلغرافية الكويتية بأهمية مســــاهمة 
الباحثني واملختصني في خدمة قضايا املجتمع احليوية 
واستشرافا ملستقبل أكثر أمنا واستقرارا في مجاالت 

التنمية وباألخص أمن الطاقة.
واضــــاف ان اللجنة قامت باالتصــــال بالباحثني 
واملختصــــني في داخــــل الكويت وخارجهــــا بعد أن 
حددت احملاور الرئيسية للملتقي ليتسنى للباحثني 
واملختصني املساهمة مبا لديهم من أبحاث وخبرات 
وتطبيقات في مجال الطاقة البديلة واستخدامها. وقد 
استجاب للمساهمة في هذا امللتقى عدد من الباحثني 
واملختصني من داخل الكويت ومن خارجها وأخص 
بالذكر اململكة العربية الســــعودية ودولة اإلمارات 

العربية املتحدة.
حمد العنزي  ٭

)أسامة أبو عطية( لقطة تذكارية للمشاركني بامللتقى اجلغرافي األول  


